
ROMI Z NAMI, 
ROMI MED NAMI

Slovenija vlaga precej naporov za 
VKLJUČEVANJE ROMOV v vrtce, 
obvezno šolo in za njihovo integracijo 
v večinsko kulturo.

Temeljni pogoj za izboljšanje 
socialnega položaja Romov je 
nedvomno dvig izobrazbene ravni.

»NI JE BOLJ STRME POTI 
NA SVETU, KOT JE POT DO 
IZOBRAZBE.«
(Marx)

OŠ JANKA PADEŽNIKA

Iztokova ulica 6, 2000 Maribor

Igra. Učenje. Razvoj.
Za prihodnost naših otrok.

GLOBE www.padeznik-mojasola.si 

ENVELOPE o-jp.mb@guest.arnes.si

phone-alt 02 421 32 50



Na področju izobraževanja Romov so bili 
izdelani in uresničeni številni projekti: 
Check Dvig socialnega in kulturnega kapitala v okoljih, kjer 
živijo predstavniki romske skupnosti (2010–2013).
Check Projekt Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in 
izobraževanje I in II (UVRVI II).
Check Projekt »Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti 
podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za 
pripadnike romske skupnosti
Check Projekt RoMigSc

»Vključenost in šolanje romskih otrok 
sta na VIŠJI RAVNI kot pred leti.  
Starši se zavedajo pomena temeljne 
izobrazbe in to tudi izrazijo. ROMSKI 
POMOČNIKI v šolah z vključenimi 
romskimi otroki opravljajo 
pomembno vlogo. Predstavljajo vez 
med domom in šolo.«
mag. Sonja Filipič, ravnateljica OŠ Janka Padežnika 
Maribor

Zakonske podlage in nacionalni 
programski dokumenti za delo z učenci 
Romi
Check Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju.
Check Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (1996).
Check Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v 
Republiki Sloveniji.
Check Ministrstvo RS za šolstvo, znanost in šport namenja 
dodatna finančna sredstva. 
Check Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje 
programa osnovne šole določa, da se v osnovni šoli 
sistematizira dodatnega strokovnega delavca za delo z 
učenci Romi glede na število romskih učencev na šoli. 
Check Po posebnem projektu se v vrtce in osnovne šole 
uvaja romski pomočnik.

Kar zadeva ZAKONSKO ŠOLSKO 
OBVEZNOST, romski otroci niso nič 
drugačni od drugih državljanov.

»ČAS NI OVIRA, temveč sredstvo za 
uresničitev možnega.«
I CHING

Oblike dela z učenci Romi v             
osnovni šoli so:
Check dopolnilni pouk, individualna pomoč, dodatna 
skupinska pomoč, dodatni pouk, pomoč romskega 
pomočnika, romske ure, individualna in skupinska 
pomoč, svetovalne ure učiteljev,
Check učitelji, starši in izvajalci pomoči učencu Romu 
pripravijo IDPP (izvirni delovni projekt pomoči).

»Drobne priložnosti so 
pogosto začetki velikih 

podvigov.«
Demosten


